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تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  نآ  بادآ  هعمج و  زامن  7تّیمها 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

13راتفگشیپ

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تخانش  16هار 

لوا 19شخب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگن  رد  هعمج  19هاگیاج 

مود 23شخب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نیدحوملا  یلوم  هاگدید  زا  هعمج  زامن  هماقا  23تّیمها 

هعمج زامن  اب  طابترا  رد  یمالسا  مکاح  هفیظو  لّوا : 24بلطم 

هعمج زامن  ییاپرب  اب  طابترا  رد  مدرم  هفیظو  مود : 27بلطم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  هعمج  زامن  رد  روضح  ترورض  موس : 28بلطم 

هعمج زامن  رد  نینمؤم  روضح  زا  ناطیش  تعنامم  مراهچ : 29بلطم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  روتسد  هب  هعمج  زامن  رد  ناینادنز  زا  یضعب  روضح  مجنپ : 29بلطم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هاگدید  زا  هعمج  زامن  رد  ناوناب  روضح  مشش : 30بلطم 

هعمج زامن  رد  نارازگراک  روضح  ترورض  متفه : 32بلطم 

موس 33شخب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  هعمج  زامن  رد  روضح  33بادآ 

هعمج ماما  فیاظو  لّوا : 34بلطم 

هعمج زامن  رد  روضح  هوحن  رد  مدرم  فیاظو  مود : 35بلطم 

هعمج زامن  رد  عقوم  هب  روضح  موس : 36بلطم 

هعمج زامن  رد  ناگدننک  تکرش  یشزرا  يدنب  میسقت  مراهچ : 36بلطم 

هعمج ماما  ندناوخ  هبطخ  لاح  رد  نینمؤم  نتسشن  بادآ  مجنپ : 37بلطم 
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هبطخ داریا  ماگنه  هب  ندرک  توکس  مشش : 38بلطم 

مراهچ 41شخب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  رظن  زا  هعمج  تماما  41هاگیاج 

هعمج ماما  تیقفوم  طیارش  لّوا : 43بلطم 

هعمج زور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ  مود : 45بلطم 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ  همجرت  موس : 47بلطم 

قیقحت 51عبانم 

زکرم 55هرابرد 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  نآ  بادآ  هعمج و  زامن  تّیمها 

باتک تاصخشم 

دیفم یضایف ، هسانشرس : 

.یضایف دیفم  / مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زانآ  بادآ  هعمج و  زامن  تیمها  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1386 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 48 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  9789649730998:3000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  45 ؛]  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

1147665 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگشیپ

.نیعمجا مهئآدعا  یلع  هَّللا  هنعلو  نیرهاطلا ، هلآو  ٍدمحم  هلوسر  یلع  هَّللا  یّلَصو  نیملاعلا ، ّبر  هَّلل  ُدمحلا 

تکرب هب  و  هماقم -  هَّللا  یلعا  ینیمخ -  ماما  ترضح  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
اشگهار و هک  نأشلا  میظع  ماما  رابرهگ  نانخـس  اب  ار  ون  لاس  ناریا  ناملـسم  تلم  هک  میدوب  دـهاش  هلاـس  همه  دیهـش ، نارازه  نوخ 
اب هرس  سدق  لحار  ماما  رابمغ  لاحترا  زا  سپ  هنسح  ّتنس  نیا  .دندرک  یم  زاغآ  دوب  رورپ  دیهش  تّما  ماظن و  نیلوؤسم  شخب  ماهلا 

تروـص نیرتوـکین  هب  یلاـعلا -  هلظ  ماد  يا -  هنماـخ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  یمالـسا  بـالقنا  زیزع  ربـهر  يربـهر  تماـعز و 
یم هئارا  ار  مزال  ياهدومنهر  نشور و  ار  هدـنیآ  لاس  هار  يرگن ، فرژ  یـشیدنا و  رود  اب  لاس  ره  زاـغآ  رد  هدرک و  ادـیپ  رارمتـسا 

.دنیامن

، مزال ياـهدومنهر  کـیربت و  زا  سپ  دوخ ، يزورون  ماـیپ  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  یـسمش ، لاـس 1379  زاـغآ  رد  تهج ، نیمه  هب 
.تسا نآ  تاضویف  تاکرب و  دهاش  ام  یمالسا  هعماج  هزور  ره  هک  دندرک  حرطم  ار  یعوضوم 

ص:7
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يدنمـشوه اب  ار  نیریـش  هعقاو  نیا  دیـسر ؛ نایاپ  هب  يرگید  مخریدغ  دیع  اب  دش و  زاغآ  مخ  ریدغ  دـیع  اب  لاس 1379  هک ، اـجنآ  زا 
رختفم ناریا  ناملسم  ّتلم  هک  یلاح  رد  دندرک و  يراذگ  مان  مالسلا » هیلع  یلع  ماما  لاس   » ناونع هب  ار  نآ  هتسناد و  تمینغ  صاخ ،
رایـسب تسا  هدش  راوتـسا  تیالو »  » يانبم رب  راصعا ، نورق و  زا  سپ  هک  دنراد  رارق  یماظن  تیمکاح  تحت  يولع و  عّیـشت  بهذم  هب 

هب تبـسن  يرتشیب  تفرعم  ات  دنیامن  شالت  و  هدـش ، انـشآ  رتشیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يالاو  ّتیـصخش  اب  مدرم ، هک  تسا  يرورض 
يوگلا نتـشاد  هک  ار  يرـشب  هعماج  زاین  نیرت  مهم  ات  دننک  ادـیپ  ترـضح  نآ  یتموکح  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  فلتخم  داعبا 

.دنهد هئارا  زورما  تیرشب  رب  تسا  ناسنا  لماک 

وا يارب  يریظن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  هک  یتیـصخش  نتخانـش  ایآ  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  نهذ  هب  هک  لاؤس  نیلّوا  اّما 
یسک  (1) ؛» ریطلا َّیلِإ  یقرَیالو  : » دومرف هغالبلا  جهن  موس  هبطخ  رد  هک  ترـضح  نآ  دوخ  نایب  هب  ای  تسا ؟ ریذپ  ناکما  درادن  دوجو 

.تسین ترضح  نآ  يدوجو  داعبا  مامت  تخانش  ناوت  ار 

؟ درب یپ  وا  تیصخش  قمع  هب  ناوت  یم  هنوگچ  سپ 

: تفگ دیاب  خساپ  رد 

دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه 

رما نیا  اّما  دننک ؛ ادیپ  لماک  یسرتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يدوجو  تمظع  هب  دنناوت  یمن  يداع  ياه  ناسنا  هک  تسا  تسرد 
دهاوخن نآ  عنام 

ص:8

.تسین نم  تیصخش  عیفر  هّلق  هب  دوعص  يارای  ار  يرشب  رکف  زاورپ  دنلب  غرم  ینعی  . 1 - 1
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، تردـق تموکح و  نایلاو  و  تمکح ، تسایـس و  نابحاص  و  رنه ، ملق و  لـها  ياـه  تیـصخش  هشیدـنا و  رکف و  ناـبحاص  هک  دـش 
«. روسیملا ردَِقب  روسعملا  : » دنا هتفگ  هک  دننکن ، روسعم  نیا  فرص  ار  روسیم  یشالت 

لالز همـشچرس  نیا  زا  یهلا و  نایاپ  یب  جـنگ  نیا  زا  هشیمه  يارب  جاتحم ، رـشب  ات  داد  ماـجنا  ناـکما  هزادـنا  هب  دـیاب  ار  راوشد  راـک 
هک ییادخ  فاص  لالز و  مزمز  زا  ییاه  هعرج  دوخ ، دادعتـسا  ناوت و  ّدح  رد  ات  مینک  شالت  دـیاب  هراومه  هکلب  دـنامن ؛ رود  يونعم 

.میزاس باریس  روهط  بآ  نیا  زا  ار  تیرشب  ناج  ماک  میشونب و   (1) تسا شخب  تایح  همشچ  نوچمه 

تبث و خیرات  هظفاح  رد  هفوک ، دجسم  رد  تداهش  ات  هبعک  رد  تدالو  زاغآ  زا  ترـضح ، نآ  راختفا  رـسارس  یگدنز  یهلا ، فطل  هب 
رد تثعب و  زاغآ  ات  تفرگ  ياج  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رانک  رد  هک  یکدوک  نارود  زا  .تسا  طبض  سرتسد ، لباق  دانسا  رد 

تلادع و يارجا  يارب  داهج  شالت و  نارود  ات  تماما ، تبارغ  تخس  ياه  لاس  رد  هنیدم و  رد  تموکح  لیکـشت  ترجه و  نارود 
وحم و هب  رمک  نانمـشد  هک  اجنآ  زا  .دراد  رارق  رظن  لها  سرتسد  رد  نّودـم و  روطـسم و  خـیرات  رد  یگمه  تموکح ، يوگلا  هئارا 

باتملاع دیـشروخ  دنتـسناوتن  اّما  دندرکن ؛ یهاتوک  هنیمز  نیا  رد  یـششوک  شالت و  چیه  زا  اذل  دـندوب  هتـسب  وا  تیـصخش  فیرحت 
ریغ نادنمـشناد  یتح  زورما  هک  دـنزاس  ناهنپ  غورد  تمهت و  هریت  ياهربا  سپ  رد  دوخ و  ماـهوا  هدرپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یهلا 

: لباق راثآ  هدرک و  ادیپ  ار  يرشب  خیرات  درم  ربا  اب  ییانشآ  راختفا  یمالسا 

ص:9

.مّوس هبطخ  هغالبلا  جهن  تسا ،» ریزارس  نم  دوجو  زا  لیاضف  لیس  « ؛» لیّسلا یّنع  ردحنی  . 2 - 1
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.دنا هتشاذگ  ياج  هب  ناشیا  دروم  رد  دوخ  زا  يریدقت 

؟ تسا مادک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تخانش  هار  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  هک  یلاؤس  اّما 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تخانش  هار 

نآ یلمع  یملع و  هریـس  رد  ریـس  دوجوم ، فلتخم  ياه  هار  نایم  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ییانـشآ  ياـه  هار  نیرتهب  زا  یکی 
.تسا ترضح 

يدرف و تروص  هب  دش و  زاغآ  یشزرا  اب  تکرح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لاس  مان  هب  لاس  نیا  يراذگمان  تکرب  هب  هتشذگ  ياه  لاس 
هیلع یلع  ماما  تخانش  هار  رد  یّمهم  ياه  مدق  يوتحم ، رپ  ياه  هرگنک  تاعامتجا و  يرازگرب  هلاقم و  باتک و  نتـشون  اب  یعمج و 

.دیدرگ فسوی  رازاب  رادیرخ  دوخ  ناوت  ّدح  هب  سک  ره  دش و  هتشادرب  مالسلا 

یگدـنیامن رتفد  داهنـشیپ  هب  زین  هدـنب  ناردـنزام ، رادـم  تیـالو  ناتـسا  هعمج  هّمئا  هنـالاس  ییاـمهدرگ  نیمود  يرازگرب  هناتـسآ  رد 
ناونع تحت  ار  یبلاطم  نایقتم ، يـالوم  سّدـقم  تحاـس  هب  تدارا  راـهظا  يارب  ناتـسا ، مرتحم  هعمج  هّمئا  يرازگ  تسایـس  ياروش 

لیذ یتیب  ود  اب  ار  دوخ  لاح  حرـش  هدومن و  امـش  روضح  میدقت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدـید  زا  نآ  بادآ  هعمج و  زامن  ّتیمها  »
: منک یم  نایب 

ٌهْرُبق ِدیِعلا  َموی  َناْمیَلُس  تئاج 

اهیَف ِیف  ناکَو  ٍدارَج  دْخَِفب  َْتتآ 

ص:10
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ْتَرَذَتْعاَو ِلْوَقلا  حیصفب  ْتّمنََرت 

(1) اهیِدْهُم رادقم  یلع  ایادَهلا  ّنِإ 

انـشآ نآ  ياه  ترورـض  بادآ و  هعمج و  زامن  ّتیمها  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مالک  رب  هیکت  اب  ناوت  ّدح  رد  هک  تسا  نیا  فده 
زامن هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نییصولا ، دّیس  نیّلصملا ، ماما  هاگدید  زا  میربب و  یپ  شیپ  زا  شیب  نآ  شزرا  هب  میوش و 

.هَّللا ءاش  نا  .مینک  ادیپ  يرتشیب  یهاگآ  هعمج  يدابع  یسایس - 

یضایف دیفم 

رون ناتسرهش  هعمج  ماما 

ص:11

اب .دنک  میدقت  هک  دمآ  تشاد  ناهد  رد  يدیع  ناونع  هب  هک  ار  یخلم  نار  دمآ و  نامیلـس  روضح  هب  دـیع  زور  رد  یکواکچ  . 3 - 1
.تسا هدنهد  هیده  شزرا  هب  هیده  انامه  تفگ : نامیلس  ترضح  هب  ایوگ  نابز 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  نآ  بادآ  هعمج و  زامن  www.Ghaemiyeh.comتّیمها  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 17 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3518/AKS BARNAMEH/#content_note_11_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:12

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  نآ  بادآ  هعمج و  زامن  www.Ghaemiyeh.comتّیمها  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


1379

لوا شخب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگن  رد  هعمج  هاگیاج 

ص:13
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میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

، دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناتسود  نیرت  کیدزن  نارای و  نیرتهب  زا  هک  هتابن » نب  غبصا   » زا لوقنم  مالسلا ، هیلع  نایب  ریما  نایب  زا 
.تسا هدوب  رادروخرب  ترضح  نآ  دزن  رد  یعیفر  هاگیاج  زا  هعمج  هک  تفایرد  ناوت  یم 

ِهطغض ْنِم  ٌهئارب  َُهل  َِبتُک  ِهَعمُجلا  َهَْلَیل  َتام  ْنَمَو  ُرَهْزَأ ، ٌمْوَی  اهُموَیَو  ُءآّرغ  هلیل  ِهَعْمُْجلا  ُهَْلَیل  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق  هتابن : نب  غبـصا  نع 
تساه زور  نیرتافوکش  هعمج  زور  اه و  بش  نیرت  تفارش  اب  هعمج  بش   » (1) ؛» راّنلا نم  ٌهَئارب  َُهل  َِبتُک  ِهعْمُجلا  َمْوَی  تام  نمو  ِربقلا 
«. تسا دازآ  مّنهج  شتآ  زا  دریمب  هعمج  زور  رد  هک  یسک  تسا و  ناما  رد  ربق  راشف  زا  دورب  ایند  زا  هعمج  بش  رد  هک  یسک  و 

: تسا هدومرف  فیصوت  هنوگ  نیا  يرگید  نخس  رد  ار  هعمج  هاگیاج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نا ال اهلـضف  نم  َّنا  و  اهَلثِم ، اهلعجف  اهَْلَیل  َراتخاَو  ًادـیع  اهَموی  َلَـعَجَف  َهعمجلا  َراـتخا  هَّللا  ّنإ  : » لاـق هنا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  نع 
َْقبَی َْملو  کلذ  مُهنع  َفِرُص  اهتَْلَیلَو  هعمجلا  موی  اوفداصف  ًاباقِع  ٌموق  َّقحَتِسا  ْنِاو  َُهل  َبیِجتسا  ّالإ  ًهجاح  ِهعمجلا  َموی  ّلجوّزع  ُهَّللا  َلئُسی 

ِهلیل ِیف  ُهَمَْربَا  ّالِإ  هلّصف  هَّللا و  همکحا  اّمم  یش ٌء 

ص:14
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ار هعمج  زور  بش و  دـنوادخ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما   » (1) ؛» ُرَهزأ ٌموَـی  ِهعمجلا  ُموـی  ُءآّرغ و  ٌهلیل  هعمجلا  ٌهـلیلف  هـعمجلا ،
دنوادـخ زا  هعمج  زور  رد  یتجاح  چـیه  هک ، تسا  نآ  هعمج  زور  بش و  ياه  تلیـضف  هلمج  زا  دـینادرگ ؛ دـیع  ار  نانآ  دـیزگرب و 

هعمج زور  ای  بش  اب  نانآ  تبوقع  نامز  دنـشاب و  تبوقع  قحتـسم  یهورگ  رگا  دوش و  هدروآرب  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  تساوخرد 
یم یعطق  هعمج  بش  رد  هک  نیا  رگم  تسین  یهلا  ردـق  اضق و  چـیه  دراد و  یم  رب  نانآ  زا  ار  تبوقع  نآ  دـنوادخ  دوش ، فداـصم 

«. تساه زور  نیرت  ناشخرد  مه  هعمج  زور  نیرت و  تفارش  اب  اه  بش  نیب  رد  هعمج  بش  دوش ،

حرطم هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـب  هک  یـصخش  باوـج  لاؤـس و  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  ناـیب  حرـش  زا  ار  هعمج  ّتیمها 
.دیمهف ناوت  یم  دومرف ،

! داب تیادف  مردام  ردپ و  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  يدرم  هک  میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  ام  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
، دیـسر هعمج  زور  هب  ات  دیـسرپ  ار  ماّیا  همه  بیترت  نیمه  هب  دـش و  هدـیمان  هبنـشکی  زور  ارچ  هبنـشکی  زور  هک  نیا  زا  هد  ربخ  نم  هب 

.نک ربخاب  هعمج  زور  تلیضف  زا  ارم  داب ! تیادف  مردام  ردپ و  تفگ : سپس 

ار نآ  نامسآ  رد  ناگتشرف  دومرف : .يرآ  تفگ : يدیسرپ ؟ هعمج  زور  تلیضف  زا  دومرف : تسیرگ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
هعمج زور  رد  دیمد و  حور  وا  رد  دـیرفآ و  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ادـخ  هک  تسا  يزور  هعمج ، زور  .دـندیمان  یناوارف  و  دـیزم »  » زور

هک تسا  يزور  دندرک و  هدجس  مالسلا  هیلع  مدآ  رب  ناگتـشرف  هعمج  زور  رد  درک و  نکاس  تشهب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  دنوادخ 
هدروآ درگ  ار  مالسلا  امهیلع  اّوح  مدآ و  دنوادخ 

ص:15
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.شاب تمالس  درس و  میهاربا  رب  شتآ ! يا  تفگ : شتآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  يزور  هعمج  زور  تسا و 

الب و زور  نیا  رد  دـنوادخ  تسا و  هدیـشخب  ار  مدآ  يالوا  كرت  هدروآرب و  ار  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ياـعد  هعمج  زور  رد  دـنوادخ 
نیمز و نامسآ و  دنوادخ  هعمج  زور  رد  تسا و  هداد  میظع  ییادف  میهاربا  ترضح  هب  دومن و  فرطرب  ار  بّویا  ترـضح  يراتفرگ 

(1) .دوش یم  هتساک  تمایق  ساره  لوه و  تّدش  زا  هک  تسا  يزور  هعمج  زور  هرخالاب  دیرفآ و  ار  تساه  نآ  رد  هچنآ 

رظن زا  دـننک ) یم  ادـیپ  روـضح  هعمج  زاـمن  رد  هدرـشف  مه  هب  فوفـص  رد  نمؤـم  ياـه  تیعمج  هک  نیا  رطاـخ  هب   ) هـعمج زور  رد 
.تسا هوکش  لامج و  زور  هک  هدش  فیصوت  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ص:16
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مود شخب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نیدحوملا  یلوم  هاگدید  زا  هعمج  زامن  هماقا  تّیمها 
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: دوش یم  حرطم  بلطم  دنچ  بلاق  رد  ترضح ، نآ  هاگدید  زا  هعمج  زامن  ییاپرب  هرابرد  ثحب 

هعمج زامن  اب  طابترا  رد  یمالسا  مکاح  هفیظو  لّوا : بلطم 

رد نوچ  هک  دنتسه  یناسک  نینمؤم   » (1) َهاوَلَّصلا » اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاـّنَّکَّم  نِإ  َنیِذَّلا  : » دومرف میرک  نآرق  رد  یبوبر  سدـقا  تاذ 
«. دنرادب اپرب  ار  زامن  میداد  تردق  تموکح و  اه  نآ  هب  نیمز 

هک نادب   » (2) ؛» ِکتالَِـصل ٌعَبَت  کلمع  نم  ْیَـش ِء  َّلک  ّنا  ملعاو  : » تشون رکبوبا  نب  دّـمحم  بانج  هب  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
«. تسوت زامن  عبات  وت  ياهراک  مامت 

.دنشاب هتشاد  ار  مزال  هّجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یمالسا  تموکح  نیلوؤسم  همه  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مایپ  نیا 

نامکاح هفیظو  نیرت  مهم  ًاعبط  تسا ، يدابع  یـسایس و  دـعب  ود  ياراد  هدوب و  بجاو  ياهزامن  نیرت  مهم  زا  هعمج  زاـمن  هک  لاـح 
تردق دقاف  دنتشاد و  روضح  هّکم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  ینامز  ات  اذل  تسا ، نآ  ییاپرب  نمؤم 

ص:18

هیآ 41. ّجح ، هروس  . 7 - 1
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دنتفرگ رارق  هنیدـم  رهـش  هب  دورو  هناتـسآ  رد  هکنیا  ضحم  هب  ور  نیا  زا  دـنیامن ، اـپرب  ار  هعمج  زاـمن  دنتـسناوتن  دـندوب ، تموکح  و 
.دوب هعمج  زامن  هماقا  ترضح  نآ  مادقا  نیلّوا 

ماظن ناکرا  اـه و  هیاـپ  تیبثت  تموکح و  لیکـشت  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یّـسأت  اـب  زین  نأـشلا  میظع  لـحار  ماـما 
رـسارس رد  جـیردت  هب  بوصنم و  نارهت  هعمج  تماما  هب  ار  هللا  همحر  یناقلاط  هَّللا  تیآ  ترـضح  موحرم  ادـتبا  ناـمه  رد  یمالـسا ،

.دندومن ایحا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يدمحم  ّتنس  نیا  ناریا  روانهپ  روشک 

َدودحلا ُمیُِقی  ٌریما  ْمِهیلع  َناک  اذِإ  ُهریشعلا  : » دومرف هک  تسا  يا  هزادنا  هب  هعمج  زامن  لیکشت  ترورض  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رظن  زا 
هعمج و زامن  دنک  دودح  يارجا  ناشیا  رب  هک  دنشاب  هتشاد  يریما  يا  هفیاط  هاگره   » (1) ؛» قیرشتلاَو ٌهعمجلا  مهیلع  َبَجو  دقف  مِهیَلَع 

«. تسا بجاو  اه  نآ  رب  قیرشت  مایا  رد  ینم  هب  نتفر 

شراوگرزب ّدـج  زا  نیدـباعلا  نیز  ماما   » (2) ؛» ٍمامإب ّالإ  هعمجلا  الو  دودـحلا  الو  ُمکُحلا  حلـصیال )  ) ُحِّـصَیال : » مالـسلا هیلع  یلع  لاـق 
«. تسا حیحص  وا  ناذا  هب  ماما و  تانوؤش  زا  هعمج  زامن  هماقا  دودح و  يارجا  تواضق و  هک  دومرف  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.تسا لداع  ماما  دوجو  هب  هعمج  زامن  تیعورشم  تّحص و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  نیاربانب 

لاق تسا : هدمآ  تسا ، مالـسلا  مهیلع  همئا  دییأت  دروم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  رـصع  رد  باتک  نیلوا  هک  سیق  نب  میلـس  باتک  رد 
مکُحَو هَّللا  مکُح  ِیف  ُبجاولا  مالسلا : هیلع  یلع 

ص:19

ص 13. ج 6 ، هللا ، همحر  يرون  ثدحم  لیاسولا  كردتسم  . 9 - 1
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ْنَأ َْلبَق  ًالْجِر  الو  ًادـی  اومِّدَُـقیالو  ًالمع  اولَمعی  ْنَأ ال  ًایدـتهم ، ْوَأ  ناک  ًالاض  ُلَتُْقی  وأ  مُهُماما  ُتومی  ام  َدـعب  َنیملـسُملا  یلع  مالـسِإلا 
ینعی ؛(1)  ْمِهتاقدَـص ِیبجَیَو  مُهَعَمُجَو  مهَّجح  ُمیُقی  ُمهئیَف و  ِیبْجَی  ِهنّـسلاو  ءاضقلاب  ًافراع  ًاعرو ، ًاملاع  ًافیفع ، ًاماما  مِهِـسُْفنَال  اوراتْخَی 

، هتفای تیادـه  ای  دـشاب  هارمگ  هچ  دوش ، هتـشک  ای  دریمب  ناش  ياوشیپ  هاگره  هک  تسا  بجاو  نیملـسم  رب  مالـسا ، ادـخ و  مکح  رد 
هب هاـگآ  اوقت و  اـب  اـناد ، نمادـکاپ ، يربـهر  دوـخ ، يارب  لّوا  هکنآ  رگم  دنـشکن  شیپ  تسد  هتـشادنرب و  یماـگ  يراـک  چـیه  يارب 

ار نانآ  تاکز )  ) تاقدـص دـنک و  اپرب  ار  هعمج  زامن  جـح و  هدومن ، يروآ  عمج  ار  اه  تایلام  وا  ات  دـننک  باـختنا  نید  تواـضق و 
.دروآ درگ 

.دراد یگتسب  نانآ  ینابیتشپ  یمالسا و  تّما  روضح  هب  نآ  ياقب  داجیا و  هک  تسا  یماظن  یمالسا ، تموکح 

دـندمآ و یمن  هنحـص  هب  مدرم  رگا  ؛(2)  رـصانلا دوجوب  هجحلا  مایقو  رـضاحلا  روضح  الول  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
روضح رارمتـسا  و  دوش .) یمن  لصاح  یقیفوت  اریز   ) متفریذپ یمن  طیارـش  نیا  رد  ار  تموکح  دـش  یمن  هماقا  تجح  هلیـسو  نیدـب 

سپ هک  روط  نامه  دیامن ، یم  نیمضت  ار  یمومع  روضح  ماود  هک  تسا  هعمج  زامن  کمک  هب  زین  يریذپ و  تیالو  هب  یمالسا  تّما 
.میتسه اعّدم  نیا  قدص  دهاش  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا 

ياه شالت  هعمج ، تعامج  ندز  مهرب  دـصق  هب  تیـالو و  هب  هدـیقع  بیرخت  ماـظن ، يزادـنارب  دـصق  هب  یمالـسا  بـالقنا  نانمـشد 
يدایز هناحوبذم 

ص:20

ص 14. نامه ، . 11 - 1
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فطل هب  یلو  تساعّدا ، نیا  دهاش  هعمج ، زامن  مسارم  رد  راجفنا  هعمج و  هّمئا  رورت  بارحم و  يادهش  تداهش  هلمج : زا  دنا ؛ هدرک 
.تسا هدیسرن  ییاج  هب  اه  هئطوت  نیا  یهلا 

زا هعمج  زاـمن  رد  تموکح  ءاـضعا  روضح  تسا ، یمالـسا  مکاـح  هدـهع  هب  هعمج  هّمئا  بصن  هعمج و  زاـمن  هماـقا  هک  روط  ناـمه 
ماما و بوصنم  هعمج ، ماما  .تسا  تّما  ماـما و  لـباقتم  ناـبز  هعمج ، هباـطخ  یـسرک  .دـشاب  یم  رت  مهم  رت و  يرورـض  تّما  روضح 

رگید فرط  زا  تسا و  تیـالو  رب  ینتبم  هک  تـسا  یمالـسا  یماـظن  لـصا  يوگنخـس  فرط  کـی  زا  هچناـنچ  تـسا ، لداـع  مکاـح 
نیما حصان ، دقتنم و  طیارش  نتـشاد  اب  تسا و  رادم  تیالو  یمالـسا و  تّما  ياه  يدنمزاین  تاداهنـشیپ و  تارظن و  هدننک  سکعنم 

.دشاب یم  تلم  تلود و 

هعمج زامن  ییاپرب  اب  طابترا  رد  مدرم  هفیظو  مود : بلطم 

ناربج تراسخ  تموکح ، رما  دایقنا  مدـع  اریز  تسا ؛ هعیـش  ياه  هناشن  هلمج  زا  بوسنم ، صوصنم و  لداع و  ماما  تیالو  شریذـپ 
.دشاب یم  راب  تراسخ  زین  هعمج  زامن  هماقا  يارب  مکاح ، زا  ّتیعبت  مدع  دروآ و  دهاوخ  راب  هب  يریذپان 

زیچ هس   » (1) ؛» مککسانم مکِّودَع و  ُداهَجَو  ْمُُکتَعْمُج  ُْمتْکَلَه ، مُکَتمئِإ  ّنهیف  متفلاخ  ْمتنا  ْنِإ  ٌهثالث  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
اب نآ  اب  هطبار  رد  رگا  هک  تسا 
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ص 52. ج 6 ، كردتسم ، . 13 - 1
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«. جح کسانم  ناتنانمشد 3 -  اب  ادخ  هار  رد  داهج  هعمج 2 -  زامن   - 1 دیوش : یم  دوبان  دینک ، تفلاخم  نات  ربهر  اوشیپ و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  هعمج  زامن  رد  روضح  ترورض  موس : بلطم 

نازیم یسک  ره  زامن  تسا و  زامن  نمؤم  ياهراک  مقس  تّحص و  دارفا و  تیـصخش  یبایزرا  رایعم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگن  زا 
.دوش یم  بوسحم  صخش  نآ  نامیا 

مان هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  يا  همان  یتقو  دروم  نیا  رد  .تشاد  دّـکؤم  دـیکأت  هعمج  زاـمن  رد  روضح  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دش رکذتم  تشون ، ینادمه  ثراح 

هعمج زاـمن  اـت  هعمج  زور  رد  ینعی  (1) ؛ هب ُرَذـُْعت  ٍرما  یف  وأ  هَّللا  لیبس  یف  ًالـصاف  اـّلِإ  َهولـصلا  دَهْـشَت  یّتح  هعمج  ِمْوَی  یف  رفاـُست  ـال 
نآ ماجنا  یـشاب و  روذعم  نآ  ماجنا  هب  ًاّدـج  هک  يراک  ای  یـشاب  ادـخ  هار  رد  داهج  لاح  رد  هک  نیا  رگم  نکن ، ترفاسم  يدـناوخن 

.دشاب يرورض 

دیزادرپن و دنک  بلس  امـش  زا  ار  هعمج  زامن  رد  روضح  قیفوت  ات  دوش  یم  بجوم  هک  يراک  هب  هک  درک  یم  شرافـس  نایقتم  يالوم 
.دیروخن هعمج  زا  لبق  زور  رد  ار  روآ  فعض  يوراد  یتح 

نایتا نع  فعضی  ّالئل  لاق : کلذ ؟ َِملو  نینمؤملاریما  ای  لیقف : سیمخلا ، موی  َءاودلا  مُکدَحَأ  بِرشَی  ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
رد امش  زا  یسک  « ؛ (2) هعمجلا
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هک دهدب  تسد  وا  هب  فعض  ادابم  هک  نیا  يارب  دومرف : نینمؤملاریما !؟ يا  ارچ  دندیسرپ : .دروخن  روآ  فعض  يوراد  هبنـشجنپ  زور 
«. دورب هعمج  زامن  هب  هعمج  زور  دناوتن 

یپ رد  یپ  هتفه  هس  رد  ار  هـعمج  زاـمن  كرت  تـسناد و  یمن  اور  يدرم  چـیه  يارب  رذـع  نودـب  ار  هـعمج  زاـمن  كرت  ترـضح  نآ 
.تسناد یم  قافن  بجوم 

یپ هتفه  هس  يرذع  نودب  یسک  ره  ینعی   » (1) ؛» ًاقفانم َِبتُک  ٍهَّلِع  ِْریَِغل  ًهََعباتتم  ًاثالَث  هَعْمُجلا  كرت  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
«. تسا قفانم  هک  دوش  یم  هتشون  وا  نأش  رد  دنک ، كرت  ار  هعمج  زامن  یپ  رد 

هعمج زامن  رد  نینمؤم  روضح  زا  ناطیش  تعنامم  مراهچ : بلطم 

نیطایـشلا ِتَدَغ  هعمُجلا  ُموَی  َناک  اذإ  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دیامرف  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لوق  زا  نینمؤملاریما 
دوز حبص  اه  ناطیش  دسر  ارف  هعمج  زور  نوچ   » (2) ؛» هعمجلا نع  مهنوطّبثیو  ثئابّرلاَو  ثیباّرتلاب  سانلا  َنومْریَف  قاوسالا  یلإ  اهتایارب 

«. دنراد یم  زاب  هعمج  زامن  هب  ندمآ  زا  ار  نانآ  دننکفا و  یم  عناوم  مدرم  فرط  هب  دنور و  یم  رازاب  هب  ناشیاه  مچرپ  اب 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  روتسد  هب  هعمج  زامن  رد  ناینادنز  زا  یضعب  روضح  مجنپ : بلطم 

نم ِنوجسلا  َلها  ُجِرُخی  َناک  مالسلا  هیلعًاّیلَع  ّنَا  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ص 40. مشاه ، لآ  یقت  دّمحم  دّیس  مالسا  رد  نآ  ماکحا  هعمج و  . 16 - 1
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.مّهنودُرَی یتح  ُءایلوألا  ُمُُهنِمَُضیَو  اهنودَهشَیَف  ِهعُمُجلا  َیلِإ  ِهَمُهت  ْوأ  ٍنیَد  یف  سبحلا 

(1) ؛» مهیلع ِقییضتلاب  ُُرمأی  ناکَو  ِهعمجلا  یلإ  َقاّسُفلا  ُجرُْخی  ناک  مالسلا  هیلعًایلع  َّنَا  دانسِإلا : اذِهبَو 

زامن رد  تکرش  يارب  هعمج  زور  دندوب ، نادنز  رد  تمهت ، ای  يراکهدب  هطساو  هب  هک  ار  یناسک  هشیمه  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
نادـنز هب  ار  ناـنآ  هک  دـندش  یم  نماـض  ناـشئایلوا  دروآ و  یم  هـعمج  زاـمن  هـب  ار  اـه  نآ  تخاـس و  یم  جراـخ  نادـنز  زا  هـعمج 

.دننادرگزاب

تخاس و یم  جراخ  نادـنز  زا  هعمج  زاـمن  رد  تکرـش  يارب  ار  ناراـکهبت  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لـقن  یتیاور  دنـس  نیمه  هب  زین  و 
.دنیامن يریگتخس  نانآ  هب  تبسن  داد  یم  روتسد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هاگدید  زا  هعمج  زامن  رد  ناوناب  روضح  مشش : بلطم 

لاح نیع  رد  تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لوق  زا  هعمج  زاـمن  رد  ناـنز  روضح  ترورـض  مدـع  تاـیاور ، زا  یـضعب  رد 
ماما نانآ  نادنزرف  مالسلا و  اهیلعارهز  ترضح  ناش  همرکم  رسمه  ینعی  دوخ ؛ هداوناخ  ياضعا  عیمج  اب  نینمؤملاریما  یلمع  روضح 

.تسا هعمج  زامن  رد  نانز  روضح  تیّمها  رگنایب  هعمج  زامن  رد  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

ْوَأ ل ًهَراِجت  اْوَأَر  اَذِإَو  : » هفیرش هیآ  لوزن  نأش  هرابرد  سابع  نبا  بانج 
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هبطخ ندـناوخ  لاح  رد  ادـخ ) لوسر  يا   ) ار وت  دـندید ، ار  وهل  ای  تراجت و  هک  یماگنه  و   » (1) ؛» ًاِمئآَق َكوُکََرتَو  اْهَیلِإ  اوُّضَفنا  ًاوْه  َ
يـالاک شورف  يارب  مدرم ، هب  مـالعا  يارب  دـش و  دراو  هنیدـم  هب  ماـش  زا  یبـلک  هیحد  هـعمج  زور  کـی  رد  دوـمرف : دـندرک ؛» كرت 

كرت ندناوخ  هبطخ  لاح  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندوب  هعمج  زامن  رد  هک  یناسک  همه  دیبوک ، لبط  رب  دوخ  يراجت 
بیهـص دادقم و  رذوبا ، یـسراف ، ناملـس  مالـسلا  مهیلع  همطاف  نیـسح ، نسح ، یلع ، زا : دـندوب  ترابع  هک  رفن  دـنچ  زج  هب  دـندرک 

یمن یقاب  هعمج  زامن  رد  هورگ  نیا  رگا  درک و  هاگن  دجـسم  هب  لاح  نیا  رد  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .یمور 
.دیراب یم  ینامسآ  گنس  طول ، موق  باذع  دننامه  مدرم  نیا  رب  نامسآ  زا  درب و  یم  ورف  نآ  لها  اب  ار  هنیدم  دنوادخ  دندنام 

هعمج زامن  تیّمها  رب  نشور  يا  هناشن  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  روضح 

ّتیمها رب  لاد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هلمج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  روضح  هک  میمهف  یم  قوف  تیاور  زا 
.دیوش رضاح  هعمج  زامن  رد  هداوناخ  ياضعا  مامت  اب  دینک  یعس  هک  تسا  نیا  نایعیش  يارب  شمایپ  تسا و  نآ  رد  نانز  روضح 

دراو نانآ ، رهظ  زامن  ياج  هب  نآ  ینیزگیاج  هعمج و  زامن  رد  نانز  روضح  زاوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  يرگید  نایب  رد 
: تسا هدش 

نم امهنع  ْتأَزْجَا  هعمجلا  دبعلاو  هئرملا  اودهش  اذإ  لاق : ّهنَا  مالسلا  هیلع  یلع  نع  »

ص:25

هیآ 11. هعمج ، هروس  . 19 - 1
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«. دوش یم  بوسحم  نانآ  رهظ  زامن  ياج  هب  دنیامن  تکرش  هعمج  زامن  رد  مالغ  نز و  هک  یماگنه   » (1) ؛» رهظلا هالص 

هعمج زامن  رد  نارازگراک  روضح  ترورض  متفه : بلطم 

هدهع زین  وا  دنک و  یم  بوصنم  ار  هعمج  ماما  نیملـسم ، رما  یلو  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  نیا  دش  رکذتم  دیاب  هک  يرگید  هتکن 
؛ دنـشاب هتـشاد  یلاعف  مئاد و  روضح  هعمج  زامن  رد  ًالّوا ، دیاب  یمالـسا  ماظن  نارازگراک  تموکح و  دارفا  تسا ، یمهم  فیاظو  راد 
ار یتاعوضوم  دهد  یم  هرـصب  تیالو  رما  يدصت  ماگنه  هب  رکب  یبا  نب  دّمحم  هب  هک  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ 

: هلمج زا  دوش ؛ یم  رکذتم 

نینمؤملاریما بطاخم  تقیقح  رد  .تسوت  زامن  عبات  وت  ياهراک  ماـمت  هک  نادـب   (2) َِکتالَِصل ٌعَبَت  ِکَلمَع  ْنِم  یـش ِء  َّلُک  ّنَأ  ْمَلْعاَو 
.دنتسه ترضح  نآ  بطاخم  یمالسا ، ماظن  نارازگراک  مامت  هکلب  تسین ؛ رکب  یبا  نب  دّمحم  اهنت  مالسلا  هیلع 

.دنشاب هتشادن  غیرد  هعمج  تماما  داهن  تیوقت  هعمج و  زامن  هماقا  يارب  ینابیتشپ  تیامح و  هنوگره  زا  ًایناث :

ص:26

ص 109. نیقیرفلا ، رداصم  یف  نیدیعلاو  هعمجلا  هالص  . 20 - 1
همان 27. هغالبلا ، جهن  . 21 - 2
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موس شخب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  هعمج  زامن  رد  روضح  بادآ 

ص:27

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  نآ  بادآ  هعمج و  زامن  www.Ghaemiyeh.comتّیمها  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


هعمج تماما  هب  طوبرم  لّوا  هتسد  درک : میسقت  هتـسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  هعمج  زامن  رد  روضح  يرازگرب و  بادآ  هب  طوبرم  بلاطم 
.هعمج زامن  رد  ناگدننک  تکرش  هب  طوبرم  مود  هتسد  تسا و 

هعمج ماما  فیاظو  لّوا : بلطم 

دروم لّصفم  روط  هب  یهقف  بتک  رد  هک  دشاب  هتشاد  دیاب  هک  یـصاخ  طیارـش  رب  هوالع  هعمج  ماما  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رظن  زا 
: هلمج زا  دهد ؛ رارق  رظن  ّدم  زین  ار  يرگید  بادآ  تسیاب  یم  تسا  هتفرگ  رارق  ثحب 

: لاق هَّللادبع  نب  دابع  نع  تسا : هدمآ  هک  نانچ  دـیامن ؛ داریا  هبطخ  مدرم  يارب  هتفرگ و  رارق  ربنم  هب  دـناوت  یم  هبطخ  داریا  ماگنه  هب 
هداتـسیا و رجآ  زا  يربنم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  لقن  هَّللادبع  نب  دابع  (1) ؛ رجآ نم  ٍربنم  یلع  بطخی  مالـسلا  هیلع  ٌیلع  ناک 

.دناوخ یم  هبطخ 

یمیمـص دروخرب  مدرم ، اب  ندـش  ور  هب  ور  ماگنه  هب  هبطخ و  زاغآ  رد  دراد  هفیظو  هعمج  بیطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدـید  زا 
زا یمالسا  بادآ  اب  هارمه 

ص:28

ص 11. ج 6 ، لیاسولا ، كردتسم  . 22 - 1
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اذِإ ناک  ّهنا  : » دـیامرف یم  هک  نانچ  دـهد ؛ میلعت  هعمج  زامن  ناگدـننک  تکرـش  هب  ار  یتیبرت  سرد  نیلوا  ًالمع  دـهدب و  ناـشن  دوخ 
«. درک یم  مالس  مدرم  هب  تفرگ  یم  رارق  هبطخ  ربنم  رب  هاگره  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   » (1) ؛» سانلا یلع  َمّلَس  ربنملا  دَعَس 

.دومن یم  یقلت  ّتنس  ناونع  هب  ار  رما  نیا  درک  یم  هبطخ  داریا  دصق  هک  ینامز  نیدحوملا  یلوم  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ياج  رد  و 

رب یتقو  ماما  هک  تسا  ّتنس  زا  « ؛» َساّنلا َلَبْقَتْسَا  اذِإ  َمِّلَُـسی  ْنَأ  ربنَْملا  ُمامالا  دَعَـص  اذِإ  هنـسلا  نم  لاق : هنا  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد 
«. دتسرفب ّتیحت  مالس و  مدرم  رب  تفرگ ، رارق  مدرم  يور  هب  ور  تفر و  ربنم  يور 

هعمج زامن  رد  روضح  هوحن  رد  مدرم  فیاظو  مود : بلطم 

دیآ یم  رب  نآ  زا  هک  دراد  یناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هعمج ، هروس  هفیرـش  هیآ  رد   (2) ِهَّللا » ِرْکِذ  َیلِإ  اْوَعْـساف   » هلمج موـهفم  رد 
عجار هک  یلاؤس  باوج  رد  ترضح  .دشاب  رظن  دروم  لادتعا  راقو و  اب  هارمه  يداع  نتفر  هار  هکلب  دشابن  ندیود  یعـس ،»  » زا روظنم 

، یعس زا  روظنم   » (3) ؛» ًایشم اهیلا  نوشمی  نکلو  دادتشالا  یعسلا  سیل  : » دندومرف تسا ، هدش  ِهَّللا » ِرْکِذ  َیلِإ  اْوَعْـساف   » دنوادخ لوق  هب 
«. تسا يداع  نتفر  هار  هکلب  تسین ، دنت  نتفر  هار 

.دیزادنین ریخأت  هب  ار  هعمج  زامن  هب  نتفر  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش  هتبلا 

ص:29

ص 129. نیقیرفلا ، رداصم  یف  نیدیعلاو  هعمجلا  هالص  . 23 - 1
هیآ 9. هعمج ، هروس  . 24 - 2

ص 95. نامه ، . 25 - 3
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هعمج زامن  رد  عقوم  هب  روضح  موس : بلطم 

هیلع ماما  نآ  زا  یثیدـح  رد  .دوب  ترـضح  نآ  تیانع  دروم  بلاطم  زا  یکی  هعمج  زاـمن  هب  نتفر  رد  ریخأـت  مدـع  عقوم و  هب  روضح 
: هک هدش  لقن  مالسلا 

رد نتسشن و  هناخ  رد  ینعی  (1) ؛ سانلا » باقر  یّطختأ  ُْتئِج  ماـمالا  سلج  اذا  یتح  دـعقا  نا  نم  یلا  ّبحا  هعمجلا  نع  سلجأ  نئل  »
هب  ) دوش و یم  هبطخ  داریا  هدامآ  ماما  هک  مسرب  زاـمن  لـحم  هب  یناـمز  هک  نیا  زا  مراد  تسود  رتشیب  ار  ندرکن  تکرـش  هعمج  زاـمن 

.مریگب اپ  تسد و  ریز  ار  مدرم  ّتیعمج ) ماحدزا  رطاخ 

.دش رضاح  هعمج  زامن  يرازگرب  لحم  رد  هبطخ  عورش  زا  لبق  درک  شالت  دیاب  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  روظنم 

هعمج زامن  رد  ناگدننک  تکرش  یشزرا  يدنب  میسقت  مراهچ : بلطم 

یف سانلا  : » دـنیامرف یم  هدومن و  میـسقت  هورگ  هس  هب  ار  هعمج  زامن  ناگدـننک  تکرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تایاور ، زا  یکی  رد 
هَّللا ءاش  ناف  یّلـصف ، ُبَطْخَی  مامالاو  ءاج  ٌلُجَرو  اهنم ، ُهّظَح  کلذـف  ءارملاو  وغّلل  هعمُجلا  رَـضَح  ٌلـجر  ٍلاـجر : هثـالث  هعمجلا  ناـیتا 

ْنَا یلا  مامالا  جرخ  یتح  نوکـسو  ِتاصنَا  یف  سلج  ّمث  هل  یـضق  ام  یّلـصف  مامالا  جورخ  لبق  رَـضَح  ٌلجرو  همرح ، ءاش  ناو  ُهاـطعا 
ُرْـشَع ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءآَـج  نَم   » لوقی هَّللا  ّنـال  کـلذ  ماـیا ، ُهثـالث  هداـیزَو  اـهِیَلت ، یتـّلا  ِهعمُجلا  َنیبَو  اـمهنیب  اـِمل  ٌهراّـفک  یهف  تیـضق ،

هک یمدرم  ینعی   (2) ؛» اِهلاْثمَأ

ص:30
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: دنهورگ هس  دنیآ  یم  هعمج  زامن  هب 

.دوش 2 یمن  روظنم  اه  نآ  يارب  یباوث  چیه  هک  دـنیآ  یم  هعمج  زامن  هب  ییامندوخ  هدوهیب و  دـصق  وغل و  راک  يارب  هک  یناسک   - 1
رگا دنک و  یم  اطع  ار  هعمج  زامن  باوث  تساوخ ، رگا  دنوادخ  دنیآ ، یم  هعمج  زامن  هب  ماما  ندـناوخ  هبطخ  لاح  رد  هک  یناسک  - 
رگا دنیآ و  یم  هعمج  زامن  لحم  هب  ماما  دورو  زا  رتولج  هک  دنتسه  یناسک  موس  هورگ  اّما  .دهد 3 -  یمن  اه  نآ  هب  یباوث  تساوخن 

ات دنیشن  یم  دوخ  ياج  رد  شمارآ  توکس و  اب  سپس  دهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  ياضق  تسا ، هدش  ءاضق  وا  زا  اعد ) ای  زامن   ) زا يزیچ 
وا زا  رگید  زور  هس  هفاـضا  هب  هدـنیآ  هتفه  اـت  زور  نآ  زا  هک  دوب  دـهاوخ  یناـهانگ  همه  هراّـفک  هعمج  زاـمن  نیا  .دـیایب  هعمج  ماـما 
رد ینعی  درک ؛» دـهاوخ  اطع  وا  هب  ار  نآ  ربارب  هد  دـنوادخ  داد  ماجنا  یکین  راک  هک  یـسک  ره  : » دـیامرف یم  نآرق  هیآ  اریز  دـنزرس ؛

.دشخب یم  ار  وا  زور  هد  ناهانگ  دنوادخ  هعمج ، زامن  زور  کی  يازا 

هعمج ماما  ندناوخ  هبطخ  لاح  رد  نینمؤم  نتسشن  بادآ  مجنپ : بلطم 

.دریگ رارق  هلبق  هب  تشپ  نانآ و  يور  هب  ور  دیاب  هبطخ  لاح  رد  هعمج  ماما  دننیشنب و  هلبق  هب  ور  دیاب  نینمؤم 

: هک دومرف  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لوق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

هلبق رد  نیمومأم و  يور  هب  ور  یظعاو  ره  ینعی   (1) ؛» ٌهلبق ٍظعاو  ّلک  »
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ص 102. ج 6 ، لئاسولا ، كردتسمپ  . 28 - 1
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رب هیکت  رطاخ  هب  هدومن و  ار  هلبق  تیاعر  نتـسشن ، تهج  زا  دیاب  هعمج  زامن  رد  ناگدـننک  تکرـش  نیاربانب  .دریگ  رارق  نارازگزامن 
تسد لماک  شاداپ  رجا و  هب  ددرگن و  هتساک  نانآ  زامن  تلیضف  زا  ات  دنهدن  رییغت  هلبق  زا  ار  دوخ  تهج  هبطخ  ماگنه  هب  نداد  راوید 

.هَّللا ءاش  نا  .دنبای 

هبطخ داریا  ماگنه  هب  ندرک  توکس  مشش : بلطم 

، دـهد ارف  شوگ  هّجوت  اب  اه ، هبطخ  هب  ًایناث : دـیامن ، توکـس  ًالّوا : هعمج ، ماما  هبطخ  داریا  ماگنه  هب  دـیاب  هعمج  زاـمن  رد  رازگزاـمن 
يرـصتخم يراچان ، يور  زا  رگا  نکلو  هدش  دیکأت  یهقف  رظن  زا  بادآ  نیا  همه  هچرگ  دـنکن ، هاگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ًاثلاث :

.ددرگ تاعارم  لماک  روط  هب  بادآ  نیا  هک  دوش  یعس  دیاب  اّما  دش ؛ دهاوخن  هعمج  زامن  نالطب  بجوم  دشن  تیاعر 

نیتبطخلا ْلجَا  ْنِم  نیتعکر  هعمجلا  ِتَلِعُج  اّمناَو  ِهولصلا  ِیف  ُّلحی  امک  ّالِإ  تافتلِإ  الو  ُبطْخَی  ُمامالاو  َمالک  ال  مالسلا : هیلع  یلع  لاق  »
تـسا هعمج  زاـمن  هبطخ  ندـناوخ  لوغـشم  ماـما  هـک  یماـگنه  هـب  ینعی  ؛(1)  ماـمالا لزنی  یّتح  هالـص  یهف  نیتـعکرلا  ناـکم  اـتَلِعُج 

درک هاگن  فارطا  هب  ناوت  یم  زامن  رد  هک  يّدح  نامه  رد  رگم  دننک ؛ هاگن  فارطا  هب  دیابن  زین  دنیوگب و  ینخـس  دـیابن  نارازگزامن 
.دوش یم  بوسحم  زامن  تعکر  ود  ياج  هب  دوش  یم  داریا  زاـمن  زا  لـبق  هک  يا  هبطخ  ود  رطاـخ  هب  هعمج  زاـمن  اریز  تسا ؛ زاـجم  و 

زامن رد  ار  دوخ  رازگزامن  دیاب  دیایب  دورف  هباطخ  یسرک  زا  ماما  هک  ینامز  ات  تسا و  زامن  هبطخ ، سپ 

ص:32

ص 133. نیقیرفلا ، رداصم  یف  نیدیعلاو  هعمجلا  هولص  . 29 - 1
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: هک دومن  لقن  ترضح  نآ  زا  هتابن  نب  غبصا  هک  ییاج  ات  دنادب ،

! نک توکـس  دیوگب : يرگید  هب  ماما  هبطخ  لاح  رد  رازگزامن  هعمج  زور  رگا  ینعی  َهل ؛ َهالَـص  الَف  ْهَص  هعمجلا  َموی  لجرلا  لاق  اذِإ  »
.ددرگ ظفح  زامن  تلیضف  ات  دومن  توکس  ًالماک  هبطخ  لاح  رد  دیاب  نیاربانب  .دوش  یم  شزرا  یب  زین  وا  زامن 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرگید  نایب  رد 

وا يور  هب  ور  هعمج ، ماما  ندناوخ  هبطخ  ماگنه  هب  دـیاب  مدرم  ینعی  ؛(1)  ِْهَیلِإ نوغُْصیَو  مههوجوب  هبطخلا  دنع  َمامالا  ُسانلا  ُِلبْقَتْـسَی 
زاـمن تعکر  ود  ياـج  هب  هبطخ  هک  تسا  نیا  هـبطخ ، نداد  شوـگ  يارب  دـیکأت  تـّلع  .دـنهدب  شوـگ  وا  ياـه  هـبطخ  هـب  دنـشاب و 
یسایس مهم  لئاسم  زین  یقالخا و  يداقتعا و  ینید و  روما  نشور ، نایب  حیصف و  نابز  اب  تسیاب  یم  هعمج  ماما  دوش و  یم  بوسحم 

.دهد رارق  روما  نایرج  رد  ار  مدرم  دنک و  نایب  تسا  يرورض  ناگمه  رب  نآ  نتسناد  هک  ار 

ص:33

ص 102. ج 6 ، لئاسولا ، كردتسم  . 30 - 1
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مراهچ شخب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  رظن  زا  هعمج  تماما  هاگیاج 
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زا تسا و  یتموکح  بصنم  کی  هعمج ، تماما  دـش ، هراـشا  نآ  هب  رتولج  هک  ترـضح  نآ  زا  لوقنم  ثیداـحا  میهاـفم  هب  هّجوت  اـب 
دنشاب و هتـشاد  ّتیعبت  یمالـسا  مکاح  زا  رما  نیا  رد  دنراد  هفیظو  زین  مدرم  تسا و  هعمج  زامن  ییاپرب  یمالـسا  مکاح  مهم  فیاظو 
زا هطقن  ره  رد  هعمج  ناـماما  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  تسا ، هّجوت  دروم  یمالـسا  تموـکح  ورملق  ماـمت  رد  هعمج  زاـمن  هماـقا  زین 

تسا و هعمج  تماما  هاگیاج  ّتیمها  رب  نشور  یلیلد  هتکن  نیمه  .دنـشاب  نیملـسم  رما  یلو  هیحاـن  زا  بوصنم  دـیاب  یمالـسا  روشک 
هب ار  تراظن  داشرا و  تیادـه و  اه ، هنیمز  مامت  رد  دـننک و  اـفیا  دوخ  تماـما  ورملق  رد  يرثؤم  مهم و  شقن  دـیاب  هک  تسا  یهیدـب 

.دنشاب هتشاد  هدهع 

بادآ رتشا ، کلام  هب  دوخ  هماندـهع  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  یمهم  رما  هعمج  تعاـمج و  زاـمن  هماـقا  هویـش  ًـالوصا 
ِکتالَـص ِیف  َتُْمق  اذِإ  : » دـیامرف یم  دوش و  یم  رکذـتم  وا  هب  تموـکح  رگید  مهم  فیاـظو  راـنک  رد  ار  تعاـمج  هعمج و  تماـما 

.یناهرب ار  مدرم  هک  رازگم  زامن  نانچ  یتسیا  یم  تعامج  زامن  هب  مدرم  اب  نوچ   (1) ؛» ًارّفنم ننوکت  الف  سانلل 

هویـش ترـضح  نآ  زا  مدوب  نمی  يارب  مزاـع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  روتـسد  هب  هک  یماـگنه  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  و 
.مدیسرپ ار  زامن  هماقا  تماما و 
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هعمج ماما  تیقفوم  طیارش  لّوا : بلطم 

نیا رکف  رد  دیاب  هعمج  ماما  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نتـساوخ  ییامنهار 
یم مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ  هک  نانچمه  دمهفب و  ار  دوخ  تیقفوم  مزاول  دنک و  وج  تسج و  ار  دوخ  تیقفوم  هار  هک  دشاب 

.دشاب زین  یقفوم  تعامج  هعمج و  ماما  رادناتسا و  دهاوخ 

َنینمؤُْملاـِب ْنُکَو  ْمِهِفَعْـضَا  ِهالَـصَک  ْمِِهب  ِّلَـص  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باوـج  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
بسانتم ار  زامن  دنتسه ، زامن  رد  هک  یفیعـض  دارفا  لاح  تیاعر  تهج  هب  ینعی  رازگب ؛ زامن  اه  نآ  نیرت  فیعـض  دننام   (1) ؛» ًامیحَر

.نک اپ  رب  اه  نآ  ناوت 

دارفا و لاح  بسانت  هب  اه  هنیمز  مامت  رد  دیاب  تسا ، شدوخ  تماما  ورملق  رد  یـسایس  ینید و  لئاسم  راد  هدهع  هعمج  ماما  هک  لاح 
يریگ هجیتن  میناوت  یم  سپ  .دـشاب  نابرهم  نینمؤم  اب  ًامیحر » نینمؤملاب  نک   » هک نیا  هلمج  زا  دـنک و  لـمع  اـه  نآ  قوقح  تیاـعر 

.تسا نینمؤم  تبسن  تمحر  تفأر و  هعمج ، ماما  قیفوت  طرش  هک  مینک 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  باطخ  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یتقو 

(2) ؛» ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواشَو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـساَو  ْمُْهنَع  ُفْعاف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَفناـَل  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  ًاّـظَف  َتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف  »
هدنکارپ وت  فارطا  زا  مدرم  يدوب  لد  تخـس  وخدنت و  رگا  دـینادرگ ، وخ  شوخ  نابرهم و  قلخ ، اب  ار  وت  ادـخ  تمحر ، لوسر  يا  »

«. نک تروشم  اه  نآ  اب  هاوخب و  شزرمآ  اه  نآ  يارب  رذگب و  اه  نآ  زا  سپ  درک ) دب  وت  هب  یسک  رگا   ) دندش یم 
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دوخ ماما  مدرم  هک  تسا  مدرم  اب  تروشم  يرکفمه و  یهاوخریخ ، تشذـگ ، شمرن ، یقالخا ، شوخ  رب  هوالع  قیفوت ، طرـش  ینعی 
.دش دهاوخ  نانآ  يراکمه  تعاطا و  بجوم  هجیتن  رد  دننادب و  دوخ  هاوخریخ  دوخ و  زا  ار 

روتـسد رد  دیاب  نیمورحم  افعـض و  لاح  تیاعر  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  دنچ  رتشا ، کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هماندـهع  رد 
درکلمع زین  تسوا و  ّتیقفوم  طرـش  شرگید ، تاماقم  رد  هچ  زامن و  ماقم  رد  هچ  تعاـمج ؛ هعمج و  ماـما  راـتفر  زین  دـشاب و  راـک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینچمه  دشاب و  مدرم  راجزنا  ترفن و  بجوم  دیابن  وا  راتفر 

مدرم يارب  هک  یماگنه   » (1) ؛» ٌهجاحلا َُهلَو  ٌهّلِْعلا  ِهب  نم  ساّنلا  ِیف  ّنِإف  ًاعّیَـضُم  الو  ًارِّفَنُم ، َّنَنوکت  الف  ِساّنلاب  َِکتالـص  ِیف  َتُْمق  اذِإو  »
دیاب دـنراد و  يروف  راک  ای  دـنرامیب  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  نایم  رد  اریز  دـشابن ؛ هدـننک  عییـضت  روآ و  ترفن  ینک  یم  هماقا  زامن 

«. دومن ار  اه  نآ  لاح  تیاعر 

.دشاب مدرم  زاین  دروم  زور و  هب  نآ  بلاطم  بلاج و  باّذج و  ًایناث  هاتوک ، ًالّوا  دیاب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  سپ 

دروـم ار  وا  دـنک  یم  بصن  ار  هعمج  ماـما  نیملـسم ، رما  یلو  یمالـسا و  مکاـح  هک  روـط  ناـمه  هک  تـسا  نـیا  قـیفوت  رگید  طرش 
نیا ياهزاین  هک  تسا  یمالـسا  تلود  هدهع  رب  تسا ، یتموکح  بصنم  کی  بصنم  نیا  نوچ  صوصخ  هب  دهدب ، رارق  زین  تیامح 

ات دیامن  فرطرب  ار  یتیالو  مهم  داهن 
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يراـکمه سپ  دـهد ، رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  هلوـحم  هـفیظو  ماـجنا  تاـناکما  دــشاب و  مدرم  ّقـح  هـب  ياـه  تساوـخرد  يوگخــساپ 
.تسا تیقفوم  مزال  طرش  هعمج  ماما  اب  ماظن  نارازگراک 

رکذ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  زا  يا  هبطخ  مات  تیادـه  داشرا و  ماتخ و  نسُح  يارب  هتـشون  نایاپ  رد 
.میدرگ رادروخرب  مالسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  مالک  تاضویف  تاکرب و  زا  ام  همه  هَّللاءاش  نا  ات  مییامن  یم 

هعمج زور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ  مود : بلطم 

ِهردـقلا يذ  هَّللُدْـمَْحلَا  لاـقف : هعمجلا  َموـی  هـیلع  هَّللا  تاولَـص  نینمؤـملاریمَأ  َبَـطَخ  لاـق : مالـسلا ، هـیلعرفعج  یبا  نـع  رباـج ، نَـع  »
، َُهل َکیرـش  ُهَدحو ال  ُهَّللا  ّالا  هلا  ْنَا ال  ُدهـشاو  ِمقّنلاو ، ِباذـعلا  نم  ِهب  ُذوُعَاو  ِمَِعنلا ، ُِعباتت  یلع  ُهُدَـمْحَأ  ِنانتمالاو ، ِِهفأرلاو  ِناطلّـسلاَو ،
هب َمَتَخ  َنیلـسرُملا َو  ِِهب  یَّفق  ُُهلوسرو ، ُهدـبع  ًادـمحم  ّنأ  دهـشأو  َنیملاـعلا ، ُّبر  ُّهناـب  ًارارقاو  َنیلْطبُْملل ، ًهَدـَناعمو  َنیدـهاجلل  ًهََفلاـُخم 

.هیلِإ ُهَناسحا  َلَمْجَاو  ِهیََدل  ُهاوثَم  َمَرْکَاو  ِهیلع ، َهالصلا  َبَجْوأ  دقو  َنیعَمْجَا ، ِِهلآ  یلع  هیلع و  ُهَّللا  یلص  َنیملاعلل ، ًهمحر  ُهَثعبو  َنییبّنلا ،

ٌنصِح ُْهنِم  ْمُکیجُنی  يّذلا ال  ِتوملا  َلبق  َکلذب  اوردابف  مُُکبائم ، مُکُّدَرَم و  هیلاو  مُِکباوث ، ّیلو  وه  يّذلا  هَّللا  يَوقَِتب  ِهَّللا  َدابِع  ْمُکیصوا 
َوُهف ِهِسفَِنل  َدّهَم  ْنَمو  ٌبیرق ، ٍتآ  وه  ام  ُّلُکَف  ُلَهَملا ، َّدَتماَو  ُلجألا ، َلَواطَت  ْنإو  ٌلجاع ، ٌعقاو  ٌلزان و  ٌدراو  ّهناف  ٌعیرس ، ٌبرَه  الو  ٌعینم ،

.ُبیصملا
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ُبّذـعت ٌسفَنو  ُبَّْهَلت  ٌران  ٌمیلأ ، َُهباَذَـعو  ٌمیظع ، ِهَّللا  َباقع  َّناف  ِتاـیبلا  ِلوَه  َمیلأ  اورذـحاو  ِتاـمملا ، ِمویل  َموَیلا  ُهَّللا  مکمحر  اودّوزتف 
وُه ّهنِإ  ًاعیمج  مُکلو  انل  رَفَغو  ِراربالا  هقفارم  مکاّیاو  هَّللا  اَنَقزرو  ِرانلا ، نم  مکاّیاو  هَّللا  انَذاعأ  ٍدـیدح ، نم  ُعِماقمو  ٍدـیدص  نم  ٌبارـشو 

.میحّرلا روفغلا 

.هَّللا ُباتک  ِهَظعوملا  َغَلبَاَو  ثیدحلا  َنَسحا  َّنإ 

: لاق ّمث  ِرصعلا » َهروس  أَرَقَو  ِهَّللاب  َّذَوَعَت  ّمث  »

.مَُکلو یل  هَّللا  ُرِفغتساو  ُُهتَفْعَرَو ، ُهُوفَع  مُُهلَمْشَیَو  ُُهتمحَر  ْمُهَعَسَت  نَّمِم  مُکاّیاو  ُهَّللا  انَلَعَج  و 

: لاق َماق و  ّمث  ًاریسی ،» َسَلَج  ّمث  »

، ِِهتردُِقل یـش ء  ُلُک  عَضَخو  ِِهتَّزِِعل ، یـش ٍء  ُّلُک  َمَلـسَتساو  ِِهلالَِجل  یـش ٍء  ُّلک  َعَضاوتو  ِهُّونُد ، ِیف  العو  ِهِّولع ، یف  اند  يِذـّلا  هَّللُدُـمَْحلَا 
هَّللا ّالا  هلا  ْنأ ال  دهشاو  هیلِإ ، ًاضّوفم  ِهیلع  لّکوتاو  هتِمَصِِعل ، ًابلاط  ُُهنیعَتساو  هتّیبوبرل ، ًاناعذا  ِِهب  ُنمْوأَو  ِهِرْکُش ، ِْهنُک  نع  ًارّـصقم  ُهدَمْحَأ 

ُُهلوسرو یفطـصملا  ُهُدبع  ًادمحم  ّنَا  دهْـشَأو  ًاَدلَو  الو  ًهبحاص  ْذّختی  مل  ًارتو ، ًادمـص ، ًادرف ، ًادحا ، ًادـحاو  ًاهلِإ  َُهل ، َکیرـش  ُهدـحو ال 
َهَّللا َدَبَع  و  َهَمألا ، َحَصَنَو  َهَنامألا ، يّداو  ُهَتلاسر ، َغّلَبَف  ًارینم  ًاجارسو  هیلا  ًایعادو  ًاریذنو ، ًاریـشب  ِّقَحلِاب  ُهَلَـسْرَا  یـضترملا ، ُُهنیماو  یبتجملا 

.نیّدلا َموی  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلصو  نیرخالا  یف  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلصو  نیلّوالا  یف  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلص  ُنیقَیلا ، ُهاتَا  یّتح 

هَّللا ِصعی  نمو  ًامیظع ، ًازوف  زاف  دـقف  َُهلوسر  َهَّللا و  ِعُِطی  ْنَم  ّهنِإـف  ِهتیـصْعَم  ِباـنتجاو  ْهتِعاـطب ، ِلـمعلاو  هَّللا  يَوقَتب  هَّللاداـبع  مکیـصوا 
ًالالض ّلض  دقف  َُهلوسرو 
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دّمحم یلع  ّلص  ّمهّللا  ًامیلست » اومّلس  هیلع و  اّولص  اونمآ  ِنیّذلا  اهّیا  ای  یبنلا  یلع  َنّولُصی  ُهتَکئالمو  هَّللا  ّنا   » ًانیبم ًانارسُخ  َرِسَخَو  ًادیعب 
(1) .کئایلواو کئایبنا  یلع  کتاولص  لضفا  کلوسرو ، كدبع 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ  همجرت  موس : بلطم 

: تسا هدومن  داریا  ار  هبطخ  نیا  يا  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رباج 

شّرمتسم ياه  تمعن  رب  ار  وا  تسا ، ییوکین  ینابرهم و  ياراد  تنطلس و  تردق و  بحاص  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 
فلاخم درادن ، یکیرش  تسین و  وا  زا  ریغ  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش  مرب ، یم  هانپ  وا  هب  شتبوقع  باذع و  زا  منک و  یم  شیاتس 

هیلع هللا  یلصدمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  وا  هک  منک  یم  فارتعا  متسه و  نایارگ  لطاب  دناعم  نارکنم و 
.تسا هتفای  همتاخ  وا  تثعب  اب  تّوبن  يربمایپ و  هدش و  ماجنا  یپ  رد  یپ  وا  دوجو  تکرب  هب  لسر  لاسرا  و  تسوا ، ربمایپ  هدنب و  هلآو 

ار وا  رب  نداتـسرف  دورد  هدرک و  ثوعبم  تسا  نایملاع  يارب  یتمحر  داب ) وا  تیب  لـها  وا و  رب  ادـخ  دورد   ) هک ار  ربماـیپ  دـنوادخ  و 
.تسا هدومرف  وا  هب  ار  دوخ  ناسحا  نیرتوکین  داد و  رارق  عیفر  دوخ  دزن  ار  شهاگیاج  دومرف ، بجاو 

هب امـش  تشگزاب  تسامـش و  ياه  باوث  همه  هدنهد  شاداپ  ادخ  هک  اریز  منک ؛ یم  شرافـس  ادخ  ياوقت  هب  ار  امـش  ادخ ! ناگدـنب 
.تسوا اب  امش  راکرس  وا و  يوس 

هک یگرم  دییامن ، هشیپ  اوقت  دییامن و  اوقت  هب  مادقا  دبایرد  ار  امش  گرم  هک  نآ  زا  لبق 

ص:41
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امـش رب  دراو و  امـش  رب  يزور  گرم  انامه  تسین ، نآ  زا  يزیرگ  چـیه  امـش  يارب  و  دریگ ، یمن  ار  نآ  يولج  یعناـم  راوید و  چـیه 
ارف يدوز  هب  امـش  گرم  هرخالاب  یلو  دشکب ؛ ازارد  هب  ایند  رد  نتـسیز  تلهم  دـتفیب و  ریخأت  لجا  ًارهاظ  هچرگا  دـش ، دـهاوخ  لزان 
زور يارب  زورما  دیناسر ، دهاوخن  یبیسآ  وا  هب  وا  گرم  دش و  دهاوخ  اورماک  دشاب  گرم  هدامآ  هک  یـسک  ره  سپ  دیـسر ، دهاوخ 

هکارچ دیـشاب ، رذـحرب  گرم  بش  تشحو  یکاـندرد و  زا  دـنک و  تمحر  ار  امـش  دـنوادخ  دـینک ، مهارف  هشوـت  داز و  ناـت  ندرم 
كرچ زا  ناراکهانگ  یندیشون  تسا و  باذع  رد  ناج  رو و  هلعش  منهج  شتآ  كاندرد و  شباذع  تسا و  میظع  دنوادخ ، تبوقع 

.تساه نآ  يارب  نینهآ  زرگ  زا  یتبرض  نوخ و  و 

انامه دزرمایب ، ار  امـش  ام و  همه  دنوادخ  .دنادرگ  ام  يزور  ار  ناکین  اب  تقافر  و  دشاب ، رادهاگن  منهج  شتآ  زا  ار  ام  همه  دـنوادخ 
.تسا نآرق  دنپ ، هظعوم و  نیرت  یلاع  ربخ و  نیرتهب  انامه  تسا ، نابرهم  هدنزرمآ و  وا 

.درک تئارق  ار  رصعلاو  هروس  نآ  زا  سپ  هَّللاب و  ذوعا  دومرف : هاگ  نآ 

يارب و  دنادرگ ، دوخ  وفع  تمحر و  لومـشم  دـهد و  رارق  دوخ  هعـساو  تمحر  شـشوپ  تحت  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  دومرف : سپس 
.میامن یم  بلط  شزرمآ  دنوادخ  زا  امش  دوخ و 

: درک داریا  نینچ  ار  مود  هبطخ  تساخ و  اپ  هب  نآ  زا  سپ  تسشن و  یمک  هاگ  نآ 

رد زیچ  همه  تسا و  بتارم  نیرت  یلاع  رد  ام ، هب  یکیدزن  نیع  رد  کـیدزن و  اـم  هب  یگبترم ، دـنلب  نیع  رد  هک  ار  ییادـخ  شیاـتس 
رد هک  مراد  رارقا  هک  نیا  نیع  رد  دنا و  عضاخ  وا  تردق  ربارب  رد  زیچ  همه  دنیوا و  رادـتقا  تزع و  میلـست  نتورف و  وا  تمظع  ربارب 

وا زج  هک  مهد  یم  تداهش  وا  يراگدرورپ  هب  نامیا  اب  متسین ، رداق  وا  رکش  ّقح  يادا 
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یب دوخ  تاذ  نوریب  رد  اتکی و  دوخ  تاذ  نورد  رد  تسا و  زاین  یب  اـهنت و  دـحاو و  دـحا و  وا  و  درادـن ، ییاـتمه  تسین و  ییادـخ 
.درادن يدنزرف  رسمه و  تسا ، اتمه 

شا يدونشخ  تیاضر و  دروم  نیما و  تسوا و  صوصخم  هداتسرف  هدیزگرب و  هدنب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هک  مهد  یم  تداهش 
هار نازورف  غارچ  دناوخب و  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  درک ، ثوعبم  هدنهد  میب  هدنهد و  هدژم  تیرـشب  رب  ّقح  هب  ار  وا  هک  دـشاب ، یم 

ات درک و  تحیـصن  ار  تّما  تسا و  هدومن  ادا  ار  يربمایپ  تناـما  دومن و  غـالبا  ار  دوخ  تلاـسر  یبوخ  هب  زین  وا  و  تسا ، نایوجادـخ 
وا تیب  لها  وا و  رب  تمایق  زور  ات  داب و  وا  نادناخ  وا و  رب  مالس  دورد و  ماجنا ، زاغآ و  زا  سپ  .دومن  شتـسرپ  ار  ادخ  تافو ، هظحل 

.داب دورد 

ادخ و زا  سک  ره  اریز  میامن ؛ یم  هیـصوت  تیـصعم  كرت  دـنوادخ و  تعاطا  هب  شرافـس و  یهلا  ياوقت  هب  ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب 
راکـشآ يراکنایز  تخـس و  یهارمگ  دـنک ، یچیپرـس  شلوسر  ادـخ و  زا  هک  سک  ره  و  دوش ، یم  بایماک  دـنک  تعاطا  شلوسر 

.دش دهاوخ  وا  بیصن 

رب مه  امش  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرف ، یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتشرف ، دنوادخ و  انامه  : ) درک تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ 
(. دیتسرفب مالس  دورد و  وا 

دوـخ ياـیلوا  ناروآ و  ماـیپ  رب  هک  ییاـه  دورد  نیرتـهب  تـسرفب ، دورد  تا  هداتـسرف  هدـنب و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصدّمحم  رب  ایادـخ 
.يداتسرف

میدـقت متفایرد و  ثیداحا  تایآ و  زا  دوخ  صقان  مهف  ردـق  هب  هک  ار  لـباقان  نیا  هک  مراد  تلئـسم  یبوبر  سدـقا  تاذ  زا  ناـیاپ  رد 
هعمج و زور  رد  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  عمج  رد  اه  لاس  نیا  رد  هک  ییاه  مدـق  رد  .دـیامن  لوبق  دوخ  مرک  ناسحا و  اب  مدومن  روضح 

دوخ لضف  هب  ما  هتشادرب  هعمج  زامن 
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نیا دـهد و  رارق  دوخ  تیانع  دروم  ار  ام  دوخ  ناسحا  لضف و  اب  و  دـیامرفن ، هذـخاؤم  نآ  رد  صقن  للخ و  رطاخ  هب  ار  اـم  دریذـپب و 
هَّللا لجع  رـصع -  ماما  ینارون  بلق  دـنادرگب و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  بارحم  دیهـش  نیلوا  رظن  روظنم  ار  رـصتخم 

.دیامرف یضار  ام  زا  ار  هجرف - 

.هتاکربو هَّللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو  هلضفو  هّنمب 

ص:44
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قیقحت عبانم 

.میرک نآرق   - 1

.مالسالا ضیف  هغالبلا ، جهن   - 2

.يزاریش مراکم  هَّللا  تیآ  ناگدنسیون ؛ زا  یعمج  هنومن ، ریسفت   - 3

.هللا همحر  یلماع  رح  خیش  موحرم  هعیشلا ، لئاسو   - 4

.هللا همحر  يرون  ثدحم  نیسح  ازریم  جاح  همالع  لئاسولا ، كردتسم   - 5

.هللا همحر  یسلجم  همالع  راونالاراحب ،  - 6

.هعمج هّمئا  يزکرم  هناخریبد  نیقیرفلا ، رداصم  یف  نیدیعلاو  هعمجلا  هالص   - 7

.مشاه لآ  یقت  دّمحم  دیس  مالسا ، رد  هعمج  ماکحا   - 8

.هرس سدق  ینیمخ  ماما  هلیسولا ، ریرحت   - 9

.یسوطلا نسح  نب  دّمحم  هفاطلا  خیش  دهتجملا ، حابصم   - 10
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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PDF.5
HTML.6
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GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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